
   Protokoll  Båtklubbens lokaler 
   Byalaget på Kivik 2008-04-21 
   Styrelsemöte 
 
Närvarande  Kopia 
Alf-Göran Andersson Marika Björk-Carlberg 
Sven Bruzelius Lars Rosenkvist 
Gunnel Lönnqvist Mats Olsson  
Camilla Pettersson Bo Sahlée 
Tommy Gustafsson 
 
 
 
1. Sammanträdet öppnas. Alf-Göran öppnade mötet. 
 
2. Dagordning. Godkändes. 
 
3. Föregående sammanträdesprotokoll. Godkändes. Kommenterades att samarbetet med 
Sillakademin anstår på grund av resursbrist. 
 
4. Rapport från strandstädningen 2008-07-18. Uppslutningen var god och resultatet mycket 
bra.  
 
5. Aktuellt planeringsläge för Kristi Himmelsfärds afton med bål 2008-04-30.  

• Bo Olsson håller talet till våren. 
• Scouterna tågar in med facklor 20.00. 
• Gunnel ordnar införande i YA under ”Det händer idag” samt ordnar sedvanlig present 

till talaren. 
• Sven köper kort för strömuttag samt kollar körens medverkan. 
• Kjell vidtalas att rigga förstärkare. 

 
6. Byavandringen 2008-07-09. Stenolof Olsson leder vandringen som utgår från Torget och 
slutar vid Kiviks Museum & Arkiv på skolan. Alf-Göran tackar Stenolof med symbolisk 
present vid tillfället. Mer substantiell gåva överlämnas senare. 
 
7. Hamnfest med bryggdans 2008-07-18. Lars förmodas söka tillstånd. Avstämmes vid hans 
hemkomst. Alf-Göran stämmer av med Kjell angående bokning och transport av dansbana. 
 
8. Angående gångbana från Kiviks hamn till Kapellet. Se punkt 9. 
 
9. Angående trafiksäkerhetsåtgärder Skogsdala. Medlem har tillskrivit Byalaget i ärendet, 
som rör behovet av gång- och cykelväg mellan Skogsdala norra busshållplats vid 
Kaptenshuset och Fruktpackeriet. 

• Tommy stämmer av med medlemmen och upprättar förslag till skrivelse till 
kommunen före nästa styrelsemöte rörande såväl denna punkt som punkt 8. I princip 
inhämtas kommunens planer i ärendena med betoning på angelägenheten. 

 
10. Byalagets hemsida. Sidan skötes numera av Tommy, som också uppmuntras att lägga en 
länk till förlaget för bokserien om Kivik. 
 



11. Informationspärmen på Äppelgården. Gunnel kollar så pärmen finns och är intakt. 
 
12. Ekonomi och medlemsläge. Läget är fortsatt gott. Lars rapporterar på kommande möte. 
 
13. Inkomna skrivelser.  

• Lars har fått bidrag på 2000 kr från kommunen till firandet vid Kristi Himmelsfärds 
afton. 

• Marika har meddelat att hennes förändrade arbetsvillkor inte kan förenas med 
sekreterarsysslan, varför Tommy valdes till ordinarie sekreterare. Marika tackas för 
gediget arbete i sin roll. 

 
14. Övriga frågor. Noterades att kommunen eventuellt upplåter sina lokaler kostnadsfritt åt 
föreningar, vilket bevakas för framtida utnyttjande (Äppelgården). 
 
15. Nästa styrelsemöte. Nästa möte hålls 2008-06-26 kl. 19.00 i Båtklubbens lokaler. 
 
16. Sammanträdet avslutas. Alf-Göran avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Tommy Gustafsson   Sven Bruzelius 
Sekr    V ordförande 
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